HEWI eLOCK Systeemcontrole installatie&update

CL03

Voordat u productief gebruik gaat maken van eLOCK System, wordt een systeemcontrole eLock Center
en eLOCK Mobile uitgevoerd.
Door de systeemcontrole wordt veiliggesteld dat alle componenten direct na
een setup of een Service Pack op een goede werking zijn gecontroleerd.

A Benodigde uitrusting
1

PC overeenkomstig de systeemeisen

2

eLock-software

-> Apparatenmanager WIN System zonder foutmelding

3

PDA (incl. dockingstation en voedingsadapter

-> Apparatenmanager WIN System zonder foutmelding

4

CFA (event. kabel)

5

2 stuks beslag

-> gedepersonaliseerd

6

2 identiteitsdragers

-> gedepersonaliseerd

7

1 master

-> gedepersonaliseerd

B Start

-> Gegevensbron (DVD, geheugenstick, download) van actuele releases

Controle

1

eLock Center geïnstalleerd

-> Gegevensbron (DVD, geheugenstick, download) van actuele releases

2

Programmeerstation aangesloten

-> Apparatenmanager WIN systeembesturing hardware e.d.

3

Dockingstation aangesloten - PDA ingestoken

-> Activ Sync-profielinstellingen -> Melding "Verbonden"

4

eLock Mobile geïnstalleerd

C Systeemcontrole

Controle ingestelde gebeurtenis

1

eLock Center starten (zonder licentieovereenkomst)

-> ? - Informatie -> Versie = DeltaLog

2

Cliënt DEMO aanmaken

= DB wordt aangemaakt;

3

Van cliënt wisselen

= Democliënt start
Hardwareversie en firmwareversie

4

PDA -> CF-adapter aansluiten

-> Hoofdmenu -> Help -> Systeeminformatie

5

Programmeerstation ↔ eLockCenter Comport

-> Extra's-Instellingen-Hardware = COM xy

6

Systeemdefinitie (ES7000/ ES5000)

-> Extra's-Instellingen-Systeem

7

Master programmeren

= Master zet het beslag in de programmeermodus

8

Beslag 1 en 2 met ↔ beveiligingszone aanmaken

= Beveiligingszone kan worden toegewezen

9

PDA syncroniseren

-> Verbinding succesvol gemaakt

= actuele firmware en hardware

= ES7(ES5) / 40000 IT (60000 IT)

-> Voorraad -> Keuze beslag aangeboden
-> List View opdrachten personaliseren vermeld
10 eLock Mobile starten

-> Startbeeldscherm -> Versie = DeltaLog

11 Beslag 1 en 2 personaliseren

= Beslag personaliseren
= Data-overdracht Air Interface en/of Wire e.d.

12 Beslaginformatie lezen

= Beslag gepersonaliseerd; actuele tijd

13 IT 1 en 2 met persoon en personengroep

= IT 1 en 2 zonder foutmelding geprogrammeerd

programmeren
14 IT informatie lezen

= IT gegevens komen overeen met de BD-gegevens

15 IT 1 en 2 met beslag kruislings activeren

= Beslag 1 -> IT 1 opent IT 2 opent niet
= Beslag 2 -> IT 2 opent IT 1 opent niet

16 Systeemcomponenten resetten

Hartelijk dank voor uw medewerking

-> IT op het PS plaatsen en verwijderen
-> PDA beslag verwijderen
-> Master op het PS plaatsen en verwijderen
-> Administratie - Cliënt - verwijderen

Meer informatie is o.a. verkrijgbaar via www.hewi.de
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